
ЗАПОВЕД № АВ-02-30 
 

от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Република Полша за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 
18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021г.  

 в Република Полша в гр. Краков, на адрес: ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 
Kraków (№ 324400533),  

в очакване на разрешението от компетентните органи на Република Полша. 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
ПОСЛАНИК: (п) 

          
    ПЕЧАТ НА ДКП 
 
 
         МАРГАРИТА ГАНЕВА 
 



ЗАПОВЕД № АВ-02-29 
 

от 20.06.2021 г. 

за образуване на избирателна секция в Република Полша за произвеждане 
на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.  

 
На основание  чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс и т. 11 от Решение № 14-НС 

от  14 май 2021 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда 
за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г. , във връзка с Решение № 253-НС от 
18.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно определяне местата в 
държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя 

на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за 
народни представители на 11 юли 2021г. 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
образувам избирателна секция за произвеждане на изборите за народни 
представители на 11 юли 2021г.  

 в Република Полша в гр. Варшава, на адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa 
(№ 324400532) 

 

 
Заповедта може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването й, съгласно чл.13, ал.6 от Изборния кодекс. 
 
 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
ПОСЛАНИК: (п) 

 
    ПЕЧАТ НА ДКП 
 
 
         МАРГАРИТА ГАНЕВА 
 


